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Betygskriterier 
US306G Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III, 
7,5 hp 
Fastställda 2020-06-23. 

Gäller fr.o.m. ht 2020. 

Delkurs 1: Textanalys och elevers skrivande 4,5 hp 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

1. tillämpa språkvetenskaplig textanalys på texter som elever möter, 

2. analysera elevtexter i genre- och utvecklingsperspektiv, 

3. planera och diskutera språkutvecklande undervisning ur ett första- och andraspråksperspektiv. 

Betygskriterier 
För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga förväntade studieresultat är uppfyllda (minst E). 
Förväntat studieresultat 1 och 2 graderas i tre godkända steg (A–B, C–D, E respektive A, B–C, D–E). 
Förväntat studieresultat 3 graderas inte i flera godkända steg. För slutbetyget görs en jämförelse 
mellan studieresultat 1 och 2. Om de överlappar, blir det gemensamma betygssteget slutbetyget på 
delkursen, till exempel A–B + B–C = B; E + D–E = E. Om de inte överlappar, blir slutbetyget det 
betygssteg som är närmast över det lägsta delbetyget, det vill säga C–D + A = B; E + A = D; E + B–C 
= D; A–B + D–E = C. I undantagsfall kan enskilda styrkor motivera ett högre betyg än 
sammanvägningsprinciperna leder till. 

För de godkända betygen (A–E) finns ett generellt kriterium, nämligen att skriftliga uppgifter ska 
ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande språkliga normer för 
svensk sakprosa och språkriktighet. 
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A Studenten analyserar texter 
som elever möter med 
genomgående relevanta 
iakttagelser och slutsatser och 
med förankring i relevant 
litteratur. 

 

 

 

Studenten analyserar elevtexter med 
genomgående korrekta och relevanta 
iakttagelser och relevanta slutsatser på 
samtliga relevanta språkliga nivåer och 
sätter in texten i ett genreperspektiv och 
ett utvecklingsperspektiv med rikligt stöd 
i relevant litteratur. 

Studenten planerar 
och diskuterar 
förslag till 
språkutvecklande 
undervisning ur ett 
första- och 
andraspråkspers-
pektiv på ett 
relevant sätt utifrån 
relevant litteratur. 

B Studenten analyserar elevtexter med i de 
flesta fall korrekta och relevanta 
iakttagelser och i de flesta fall relevanta 
slutsatser på några av de relevanta 
språkliga nivåerna och sätter in texten i 
ett genreperspektiv och ett 
utvecklingsperspektiv med stöd i relevant 
litteratur. 

C Studenten analyserar texter 
som elever möter, med i de 
flesta fall relevanta 
iakttagelser och slutsatser och 
med förankring i relevant 
litteratur. 

 

 

 

D Studenten analyserar elevtexter med i de 
flesta fall korrekta iakttagelser på några 
språkliga nivåer och sätter in texten i ett 
genreperspektiv och ett 
utvecklingsperspektiv med anknytningar 
till relevant litteratur. 

 
E Studenten analyserar texter 

som elever möter, med några 
relevanta iakttagelser och 
slutsatser och med 
anknytningar till relevant 
litteratur. 

 

Fx   

Studenten uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. 

F 

Studenten uppfyller inte två eller tre av kriterierna för betyg E. 

 


